Protokoll fört vid årsmöte för Släktforskarna i Norrköping (SiN)
Tid
2011-03-02 kl 18.00
Plats
Kungsgårdsgymnasiets aula
Närvarande 98 medlemmar inklusive t f ordförande Johan Lundqvist enligt bilaga till
originalprotokollet.
-----------------------Johan Lundqvist, t f ordförande, hälsade alla välkomna. Kvällen inleddes av professor Kalle
Bäck, som föreläste om Torp och torpare. Efter paus med kaffe och smörgås informerade Jan
Ekermann kort om Släktforskardagarna 2011 (Sfd2011). På fråga om Ungdomssatsningen
meddelades att det går trögt, men att 2-3 elever från Kungsgårdsgymnasiet skall gå grundkurs
i släktforskning i SiN:s regi. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.
----------------------1. Föreningens t f ordförande Johan Lundqvist öppnade mötet.
2. Till att leda årsmötet valdes Sune Johansson, som tackade för förtroendet.
3. Till sekreterare valdes Siw Rosenqvist.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Elisabeth Bolin och Inga-Lill Weslien.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsmötet godkände att mötet blivit behörigen utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse har utsänts tillsammans med kallelse till mötet.
Johan Lundqvist kommenterade verksamhetsberättelsen och redogjorde för
genomförda investeringar samt för den korrigerade balans- och resultaträkning, som
utdelats på mötet. Owe Norberg önskade att styrelsen går igenom resultaträkningen.
Mötesordföranden föreslog att frågan hänskjuts till styrelsen, vilket mötet godkände.
Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna liksom balans- och
resultaträkningen samt att årets resultat disponeras i ny räkning för år 2011.
8. Revisorernas berättelse föredrogs av ordinarie revisor Karl Jerlock, som påpekade att
revisionsberättelsen inte omfattar Sfd2011. Han föreslår en särskild revision hösten
2011 då Sfd2011 är över. Beslutades lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 samt att en
särskild revision genomförs i höst.
10. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2012 höjs till 180 kr med tanke på förväntad
hyreshöjning. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en höjning till 180 kr.
11. Förelagd verksamhetsplan och budget för 2011 godkändes.
12. Inga motioner förelåg.

13. Till ordförande på ett år valdes Olov Granberg.
14. Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i styrelsen skulle utökas till 8 ledamöter.
Efter omröstning med handuppräckning beslutade årsmötet med 45 röster mot 29 att
antalet styrelseledamöter förblir sex (6) ordinarie ledamöter förutom ordförande.
15. Val. Elisabeth Bolin begärde slutna val, vilket inte genomfördes.
Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes
Jan Ekermann, omval
Lars Söderholm, omval
Tony Eriksson, nyval
Till ordinarie styrelseledamot på ett år, fyllnadsval efter Christer Lindehoff som
avgick på egen begäran, valdes
Gunilla Göransson, fyllnadsval
Till suppleanter på ett år valdes
Jörgen Hagström, nyval
Göran Weber, nyval
Elisabeth Bolin, nyval
16. Till revisorer på ett år valdes
Karl Jerlock, omval
Nils-Eric Johansson, omval
Till revisorssuppleant på ett år valdes
Brita Ehlert, omval
17. Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre (3).
18. Till valberedning på ett år valdes
Lars Svensson, sammankallande, nyval
Claes Nyberg, nyval
Christel Bonnevier, nyval
19. Inga övriga ärenden förelåg. Lars Söderholm begärde ordet och framförde sitt tack till
Johan Lundqvist och Siw Rosenqvist för nedlagt arbete det gångna året och
överlämnade en blomstercheck.
20. Mötesordförande överlämnade ordförandeklubban till Olov Granberg, som tackade för
förtroendet och lovade göra sitt bästa och avslutade därmed årsmötet.
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